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Врх власти вршио је директан притисак на Курир да промени своја извештавања о паду
хеликоптера, протестима у Црној Гори и пословима Синише Малог. Захтевано је да се
више напада опозиција. Синхронизовано сатанизовање Александра Родића на ТВ Пинк
и у Информеру јасна је порука како ће проћи свако ко се усуди да критикује актуелни
режим

  

  

БЕОГРАД - После вишедневне хајке на Александра Родића, власник Курира изашао је
јуче у јавност и рекао свима у лице да у Србији влада цензура и да он више неће трпети
притиске власти. Већ сутрадан, власник ТВ Пинк Жељко Митровић и уредник
Информера Драган Ј. Вучићевић демонстрирали су грађанима Србије на Родићевом
примеру шта чека сваког ко се усуди да изговори иједну критичку реч.

  

Хајка је почела након што смо пренели текстове КРИК о 24 стана Синише Малог. Родићу
је с једног „битног телефона“ стигла следећа СМС порука: „Ти и ја се разумемо. КРИК ће
сутра опет пустити нешто о Малом. Немој то да објавиш! Ни случајно!“.

  

Заједничка акција

  

Курир није хтео да поклекне под притиском из врха власти. Напротив, професионално
смо обрадили ту причу, а наше друго издање Њузвик, пре КРИК, отворио још једну,
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трећу аферу о градоначелнику Београда. Одмах је уследила казна - „Ер Србија“ је
отказала рекламну кампању у нашем листу. Дан након објављивања Њузвика с Малим на
насловној страни, почела је синхронизована медијска кампања против Курира.
Информер је, по већ устаљеном рецепту, објавио фабриковану причу с Родићем на
насловној страни, под насловом „Овај кретен хоће да буде премијер“, а ТВ Пинк је на
сваких сат времена емитовао ту „вест“ као ударну. Затим су се ређале разне приче у
Информеру и ТВ Пинк, како је Родић наводно рекеташ, затим како Курир не плаћа
порез, како Родић руши власт по налогу ЦИА (!?), како је власник Курира опљачкао
државу... Јучерашњи четворочасовни линч уживо на ТВ Пинк био је само врхунац.
Жељко Митровић и Драган Ј. Вучићевић убеђивали су вас у вишечасовном програму да
Курир руши Александра Вучића и у исто време претили хапшењем.

  

 Власнику Курира из власти су често стизале молбе да поједине теме прескочи, као што
је афера хеликоптер Власнику Курира из власти су често стизале молбе да поједине
теме прескочи, као што је афера хеликоптер

  

Линч Пинка и Информера

  

Ређали су се саговорници који су износили најгнусније оптужбе на рачун нашег листа, на
граници са шизофренијом, а међу њима је био и Мирослав Богићевић, тајкун коме је
колико јуче власт скинула наногицу да би се појавио у емисији и блатио породицу Родић.
Били су ту и многи „стручњаци“ који су се уживо укључили у вешто режирано коло,
вођено од појединаца из власти. Ово нису прве претње хапшењем Родићу, али јесу прве
јавне. Ипак, овога пута притисци неће проћи као у неким случајевима раније, што је
Родић отворено признао.

  

 Најближи сарадници... Митровић и Вучићевић синхронизовано, по налогу власти, воде
хајку против Курира Најближи сарадници... Митровић и Вучићевић синхронизовано, по
налогу власти, воде хајку против Курира

  

Како су изгледали притисци врха власти на уређивачку политику „Курира“

  

АФЕРА „ПАЈТИЋЕВО ЛЕТОВАЊЕ“
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Власнику Курира више пута су стизале замерке, „молбе“ и „сугестије“ шта у новинама
треба да објављује, а шта не. На пример, Куриру је из врха власти било замерено што је
објавио изјаве лидера ДС Бојана Пајтића и поручено да би било корисније да га
критикује због летовања у Хрватској, „како то ради Информер“.

  

АФЕРА „МИЛО“

  

По истој матрици као што је „Ер Србија“ због писања Курира о Синиши Малом отказала
све рекламе у Куриру, то смо доживели и пре годину дана. Кад смо објавили текст
против Ђукановића, пријатеља СНС, „Телеком“, државна фирма, укинуо нам је све
рекламе. У цивилизованом свету то је притисак на медије.

  

АФЕРА „ХЕЛИКОПТЕР“

  

Куриру је „са врха“ сугерисано да не поставља питања о одговорности министра
Златибора Лончара, да не инсистирамо на питању зашто није поштована војна
процедура, иако смо имали информације да је министар лично тражио да се хеликоптер
подигне у ваздух, што је можда био један од узрока погибије седморо људи.

  

(Курир)
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